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Artikel 36

Van: Peter Hendriks [mailto:pafjhendriks@me.com] 

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 12:05

Aan: Jos Custers ; griffie 

Onderwerp: Drempelvrees 

Drempelvrees 

Beste Jos en Marc, ik wil deze vragen stellen als artikel 36 vragen.

Na een ernstig verkeersongeluk en het dagelijks getuige zijn van de naaste bewoners van 

verkeersconflicten, bijna verkeersongelukken en verkeersovertredingen verzoeken we U om de 

gewijzigde verkeerssituatie (verwijderen drempel) weer in oude staat te herstellen op het kruispunt 

Bernhardlaan / President Kennedystraat.

Dit ook om de snelheid uit het verkeer te halen.

We stellen voor om hier zsm een sinus verhoging met opvallende kleur aan te leggen want VOOR 

komen is beter dan OVER komen, tevens het duidelijk herkenbaar maken van een schoolzone bij de 

Pres. Kennedystraat / Kerkesteeg.

Daarnaast willen de bewoners op korte termijn een analyse van het verkeersbeleid in relatie tot 

feitelijke inrichting en gebruik om tot een oplossing en verkeersplan te komen om de veiligheid te 

waarborgen in de aan-toevoer van lagere school, voetbalclub en het MFA.

Door de hoosbui die de oude drempel (punaise) heeft verwoest lijkt nu ook nog rest schade te zijn 

ontstaan, zoals verzakking van de parkeerstrook en glooiingen in het wegdek, zie bijgaande foto’s.

Vragen:

1e: Is het College bereid om op zeer korte termijn het kruispunt te voorzien van een sinus verhoging 

met opvallende kleur?

2: Is het College bereid om een analyse uit te voeren over de extra ontstane verkeer bewegingen in 

de Pres. Kennedystraat?

3: Kan het College een deskundige laten onderzoeken hoe de staat van de weg en parkeerstrook is?

4: Is het College bereid om een schoolzone toe te voegen bij de Pres. Kennedystraat / Kerkesteeg 

(MFA) om de schoolgaande kinderen te voet of per fiets hier meer veiligheid te bieden.

Deze vragen / verzoeken worden gesterkt door een handtekeningenactie van de buurtbewoners, deze 

lijst zal ik U komende week doen toekomen als aanvulling.
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Peter Hendriks

Raadslid CDA

Eijsden-Margraten 
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